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                 የሃገራዊ እዴገት ተጠቃሚነት ማሳያዎች 
 
ባርናባስ-ከጅማ ዪኒቨርስቲ 
 
በተሇይ ካሇፉት ሦስትና አራት ዓመታት ወዱህ በተሇያዩ ዓሇም አቀፍ ሁኔታዎችና 
ክስተቶች ምክንያት በዓሇም አቀፍ ዯረጃ የሸቀጦች ዋጋ በፍጥነት እያዯገ እንዯመጣ 
ይታወቃሌ፡፡ በዋናነትም በአቅርቦትና ፍሊጎት አሇመጣጣም፤በዓሇም አቀፍ 
የፋይናንስ ቀውስ ምክንያት የኢንቨስትመንት፤ የንግዴ፤ የአጠቃሊይ ኢኮኖሚ 
እንቅስቃሴና የገንዘብ ዝውውር በከፍተኛ ዯረጃ መቀዛቀዝ፤የጥሬ እቃ ግብአትና 
የነዲጅ ዋጋ መጨመር፤ የመጓጓዣና የመዴህን ዋስትና ክፍያዎች መጨመር፤
በተወሰነ ዯረጃም የአየር ንብረት ሇውጥን ተከትል በተሇያዩ ሃገራት የተከሰቱ 
የተፈጥሮ አዯጋዎች፤ በአንዲንዴ ሃገራት የውስጥ ፖሇቲካዊ አሇመረጋጋት፤ 
ፖሇቲካዊ ሙስና፤የዳሞክራሲና የመሌካም አስተዲዯር እጦት፤የእርስ በርስ ግጭቶች 
ወዘተ ሇዚህ ዓሇም አቀፋዊ ችግር የየራሳቸው አስተዋጽኦ እንዯነበራቸው በዚህ ዙሪያ 
የተዯረጉ የቅርብ ጊዚያት የኢኮኖሚ ጥናቶች ያመሇክታለ፡፡ ይህን ተከትልም በብዙ 
ሃገራት የገንዘብ ምንዛሪ መቀነስ በመከሰቱ ሇዋጋ ግሽበት መፈጠርና ሇሸቀጦች ዋጋ 
መናር ምክንያት እንዯሆነም ይጠቀሳሌ፡፡ የዓሇም ሃገራት የጉዲቱ መጠንና ባህሪ 
ይሇያይ እንጅ በአንደ ወይም በላሊው ምክንያት የችግሩ ሰሇባዎች መሆናቸው 
አሌቀረም፡፡  
 
ከሊይ የተጠቀሱት ዓሇም አቀፋዊ ሁኔታዎች ከየሃገራቱ የኢኮኖሚ ጥንካሬና 
የእዴገት ዯረጃ፤ እንዱሁም ፖሇቲካዊና ማህበራዊ መስተጋብሮች ጋር ተዯማምረው 
በወቅታዊ የሸቀጦች ዋጋ ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ማሳረፋቸው እሙን ነው፡፡ እርግጥ 
ነው በየጊዜው ከአሇም አቀፋዊና ሃገራዊ ሁኔታዎች ጋር ተያይዘው የሚስተዋለ 
ተጨባጭ ክስተቶች እንዯመኖራቸው የሸቀጦች ዋጋ ከአመታት በፊት በነበረበት 
አንዴ ቦታ ሊይ ይቆማሌ፤ወየም ግምት የሚሰጠው ቅናሽ ያሳያሌ  ተብል 
አይታሰብም፤እንዱሆንም አይጠበቅም፡፡ ምክንያቱም እዴገትና ሇውጥ እስካሇ ዴረስ 
ከአዲዱስ ፍሊጎት መፈጠር ወይም ከፍሊጎት መጨመርና የተሻሇ ጥራት ከመፈሇግ 
ጋር ተያይዞ የዋጋ ሇውጥ ማሇትም ጭማሪ ማሳየቱ የግዴ ነው፡፡ ቁም ነገሩ ያሇው 
ጭማሪውንና የዋጋ ሇውጡን የሚያስተናግዴና የሚሸከም አቅም ከመፍጠርና 
ከማጎሌበቱ ሊይ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን የዋጋ ሇውጡ ወይም ጭማሪው 
ከመሰረታዊ/አስፈሊጊና አስገዲጅ ወጪዎች እንዱሁም ከሻጩ አግባብነት ያሇው 
ሚዛናዊ ትርፍ ባሇፈና ነባራዊ ሁኔታዎችን ባሊገናዘበ መሌኩ የተጋነነ መሆን 
አይገባውም፡፡  
 
ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታውን ያሊገናዘበና ከሸማቹ የመግዛት አቅም በሊይ ጣራ 
የነካና  የተጋነነ ትርፍ አሌሞ ወዯ ገበያ መግባትም በነጻ የገበያ ውዴዴር ውስጥ 
አሸናፊ ሆኖ ሇመዝሇቅ አያበረታታም ወይም አያስችሌም፡፡ ስሇሆነም በአቅርቦቱ፤
በግብይቱ ሽክርክሮሽና የገበያ ትስስሩ ውስጥ ያለ ዋነኛ ተዋናዮቹ ፍትሃዊና 
ሚዛናዊ ተጠቃሚነታቸው ሉረጋገጥሊቸው ይገባሌ፡፡ የግብይት ሰንሰሇቱ በሕግና 
ሥርአት የሚመራበት አግባብ ካሌተበጀሇትም የነጻ ገበያው መርህ በራሱ ብቻ 
ሉቆምና ውጤታማ ሉሆን እንዯማይችሌ ዓሇም አቀፍ ተሞክሮ በተጨባጭ ያሳዬን 
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ሃቅ ነው፡፡ የነጻ ገበያው የራሱ የሆነ ዲር ዴንበር ኖሮት ፍትሃዊ ሆኖ መመራት 
ካሌቻሇና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሲከሰቱም የመንግሥትን አወንታዊና ሚዛናዊ ጣሌቃ 
ገብነትን የማያስተናግዴ ከሆነ በሕገወጥ አካሄዴና በላልች ኪሳራ በመረማመዴ 
ጥቂቶች ላልችን ጥሇው ሇማሇፍ ሙከራ ማዴረጋቸው የማይቀር ነው፡፡ የጥቂቶች 
የበሊይነት የነገሰበት የገበያ ሞኖፖሉ ከተፈጠረ ዯግሞ  የገበያ ሥርዓተ አሌበኝነት 
ስሇሚነግሥ ውስብስብ ሁኔታዎች መፈጠራቸው አይቀሬ ነው፡፡ ቀዯም ሲሌ አጋጥሞ 
የነበረው ዓሇም አቀፋዊ የፋይናንስ ቀውስም የዚህ አንደ ትክክሇኛ ነጸብራቅ 
እንዯነበር ሌብ ይሎሌ፡፡  
 
ከዚህ መሰረታዊና ነባራዊ ሁኔታ በመነሳትም ከሃገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ጋር 
በተያያዘ ጥቂት ነጥቦችን ማንሳት ወዯዴኩ፡፡ የዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ አካሌ 
እንዯመሆናችን ከመገቢያው ሊይ የተጠቀሱት ሁኔታዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
ይመሇከቱናሌ፡፡በአወንታዊም ሆነ በአለታዊ ጎኑ የራሳቸውን ተጽእኖ 
እንዯሚያሳርፉብንም ይታወቃሌ፡፡ እዚህ ሊይ ቁም ነገሩ መሆን ያሇበት 
የሚያመዝነው አወንታዊው ወይስ አለታዊው ጎኑ ነው የሚሇውን ከመሇየቱ ሊይ 
ይሆናሌ፡፡ ሇምሳላ በዓሇም ገበያ የነዲጅ ዋጋ መጨመር ይጎዲናሌ፤በአንጻሩ የቡና፤
የቅባት እህልች፤ወርቅ ወዘተ ዋጋ መጨመር ይጠቅመናሌ፡፡ የገቢና የወጪ ንግዴ 
ሚዛንም እዚህ ሊይ ታሳቢ ይዯረጋሌ፡፡ 
 
ከዓሇም አቀፋዊውም ሆነ ከሃገራዊ ክስተቶች ጋር ተያይዞ በሸቀጦች፤በምገብ 
ሰብልችና ላልች መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶች ሊይ አግባብ ያሌሆነና የተጋነነ የዋጋ 
ጭማሪ እንዲይከሰት መንግሥት የተሇያዩ እርምጃዎችን ዯረጃ በዯረጃ ሲወስዴ 
ቆይቷሌ፡፡ ሆኖም ይህ እየተከናወነ ባሇበት ሁኔታም በተሇያየ መሌክና ዯረጃ 
የመሰረታዊ ፍጆታ ምርቶችና ሸቀጦች ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ እያሳየ መምጣቱን 
ተከትል በአወንታዊ ጣሌቃ ገብነት የዋጋ ማረጋጊያ ስሌቶችን ነዴፎ ተንቀሳቅሷሌ፡
፡ ይኸውም የግብርና ምርትን ጨምሮ አጠቃሊይ  የሃገር ውስጥ ምርትና 
አገሌግልት እንዱጨምርና አቅርቦቱ እንዱያዴግ ሇማዴረግ በሚረዲ አቅጣጫ 
ስትራቴጂ ነዴፎ ውጤታማ ማዴረግ መቻለ አንደ ሉጠቀስ የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡  
 
ከዚህም ጋር የማኒፋክቸሪንግ ዘርፉና የወጪ ንግዴ እንቅስቃሴው በተቻሇ መጠን 
እንዱያዴግና ሃገሪቱ የውጭ ምንዛሪ የማፍራት አቅሟን እንዴታጎሇብት መዯረጉም 
ላሊው የመንግሥትና የዘርፉ ተዋንያን የተቀናጀ ጥረት ውጤት ነው፡፡ የውጭ 
ምንዛሪ የማፍራት አቅም መጎሌበት ሃገሪቱ ከውጭ ሇምታስገባቸው እቃዎችና  
ሸቀጦች አስተማማኝ አቅርቦት እንዱኖር የሚያስችሌ ነው፡፡ የብር ምንዛሪ ተመን 
ሊይ ቅናሽ መዯረጉም ምንም እንኳ በገቢ ሸቀጦች ሊይ መጠነኛ  የዋጋ ጭማሪ 
የሚያስከትሌ ቢሆንም፤ የውጭ ኢንቨስትመንትንና የወጪ ንግዴን ይበሌጥ 
የሚያበረታታና የሚያሳዴግ በመሆኑ ጠቀሜታው ያመዝናሌ፡፡ ከዚህም ጋር ሰፊ 
የመሰረተ ሌማት አውታሮች ዝርጋታና ማስፋፋት ሳይገታ እንዱቀጥሌ መዯረጉ 
የምርትና አገሌግልት ተዯራሽነትን የማቀሊጠፍ ውጤት ያሇው ሲሆን፤ላልች መሰሌ 
እርምጃዎችም ከሸቀጦች ዋጋ ጋር ቀጥተኛና ተያያዥ ግንኙነት ያሊቸው ጉዲዮች 
ናቸው፡፡ 
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መንግሥት በነዚህ ጉዲዮች ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀሱ በሸቀጦች አቅርቦትና 
አገሌግልቶች ሊይ ችግር ወይም እጥረት እንዲይከሰት ያዯረገ ገንቢ እርምጃ ነው፡፡ 
እነዚህ ሁኔታዎችም የተረጋጋ የሸቀጦችና አገሌግልቶች ዋጋ እንዱሰፍንና የተጋነነ 
የዋጋ ንረት እንዲይፈጠር ሇመከሊከሌ እንዯ መጀመሪያ ምእራፍ እርምጃ ተዯርገው 
የሚወሰደ ናቸው፡፡ አቅርቦት ከተስተጓጎሇ የዋጋ ንረት መከሰቱ የማይቀር ክስተት 
ነውና ይህን አስቀዴሞ ሇመከሊከሌና ሁኔታዎችን ሇማስተካከሌ መንግሥት ትኩረት 
መስጠቱ ተገቢ ነው፡፡ ይህም ያሌተጠበቀ ወይም የተጋነነ የዋጋ ንረትን 
ሇመቆጣጠር አሇያም ቢያንስ ቢያንሰ ሉያስከትሌ የሚችሇውን ጉዲት በእጅጉ 
ሇመቀነስ የሚያስችሌ ነው፡፡ በነገራችን ሊይ በዓሇም አቀፍ የዋጋ ግሽበት ማመሌከቻ 
ኢንዳክስ መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ ዝቅተኛ መጠን ያሇው የዋጋ ግሽበት 
በማስተናገዴ ከሚጠቀሱ ሃገራት መካከሌ አንዷ ናት፡፡ 
 
ታዱያ እነዚህ እርምጃዎች ዯረጃ በዯረጃ በመንግሥት ተወስዯው የነበረ ቢሆንም፤ 
በአመዛኙ ሰው ሰራሽ በሆነ የሸቀጦች ዝውውር መስተጓጎሌና በዋናነትም ኢ-ፍትሃዊ 
የግብይት ሰንሰሇት ወይም ትስስር ምክንያት የሸቀጦች በተሇይም የአንዲንዴ 
የመሰረታዊ ፍጆታ ምርቶች ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ እያሳዬ መምጣቱ አሌቀረም፡፡
በአንዲንዴ ተፈሊጊ ምርቶች ሊይ የተስተዋሇው የዋጋ ጭማሪ መነሻውንና 
መዴረሻውን እንኳ መገመት አዲጋች በሆነበት ሁኔታና ፍጥነት ከእሇት እሇት 
እያሻቀበ የሄዯበትን ሁኔታ ታዝበናሌ፡፡ በአንጻራዊነት የተረጋጋ የገበያ ዋጋ 
ይስተዋሌ የነበረው በሃገር ውስጥ የምግብ ሰብሌ ምርቶች ሊይ ነበር፡፡ ይሀም ሉሆን 
የቻሇው የዘንዴሮው የግብርና ምርት መጠን እዴገት በማሳየቱ ምክንያት እንዯነበር 
ይታመናሌ፡፡ እዚህ ሊይ በእርግጥ እሴት ተጨምሮባቸው በዋናነትም የጥራጥሬ 
ውጤቶች/ተከክተው፡ተፈጭተውና በተሇያየ መሌኩ ተዘጋጅተው/ ሇገበያ በሚቀርቡት 
ሊይ የዋጋ ንረት፤ከዚህ በተጨማሪም አሌፎ አሌፎ የጥራትና መጠን መጓዯሌ 
መታየቱ አሌቀረም፡፡ ከዚህም ላሊ ምንም ዓይነት የአቅርቦት ችግር ሳይኖር ከውጭ 
በሚገቡ መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶች ሊይ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ተከስቷሌ፡፡ 
 
እዚህ ሊይ ነው እንግዱህ መንግሥት የችግሩን አሳሳቢነት በሚገባ ተገንዝቦና በዚህ 
መነሻነትም የአቅርቦት-ስርጭት-ዋጋ ሰፊ የገበያ ጥናት በማዴረግ በሁሇተኛ 
ምእራፍነት የሚታይ እርምጃ መውሰዴ የጀመረው፡፡ ከውጭ በሚገባውም ሆነ ሃገር 
ውስጥ በሚመረተው ምርት አንዲችም እጥረት በላሇበት ሁኔታ በአስመጪ-
አከፋፋይ-ቸርቻሪ የግብይት ሰንሰሇት ውስጥ ገበያውን አሊግባብ በተቆጣጠሩ ጥቂት 
ነጋዳዎች ምክንያት አግባብ ያሌሆነ የዋጋ ጭማሪ መዯረጉ ተረጋግጧሌ፡፡ በነጻ 
ገበያ ውዴዴር መርህ በአግባቡ የገበያ ፉክክር ከማዴረግ ይሌቅ፤ በሸማቹ ወይም 
በተጠቃሚው ኪሳራ በአቋራጭ ሇመክበር የሚዯረጉ ጥረቶች መኖራቸውም 
ተጋሌጧሌ፡፡  
 
ከነጻ የገበያ ውዴዴር መርህ በተጻራሪም የገበያ ዋጋውን ጥቂቶች በዘረጉት 
የግንኙነት መረብ /ኔትወርክ/ እስከ ታች ወርዯው የገበያ ዋጋውን በስምምነት 
የሚወስኑበት ሕገወጥ አካሄዴም በግሌጽ ተስተውሎሌ፡፡ መንግሥት የሕዝቡን የሌብ 
ትርታ አዲምጦና ችግሩ መኖሩን በተጨባጭ አረጋግጦ ጤናማ የገበያ ሥርዓት 
ሇማስፈንና አግባብ ያሌሆነ የዋጋ ንረትን ሇማርገብ ተቀባይነትና አግባብነት ያሇው 
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የተጠና ጣሌቃ ገብነት አዴርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት በተመረጡ መሰረታዊ ምርቶች 
ሊይ የዋጋ ተመን ጣርያ በማውጣት ተፈጻሚ ማዴረግ ጀምሯሌ፡፡  
 
የገበያ ሞኖፖሉንና በተሇይም የገበያ ሥርዓተ አሌበኝነትን ሇመቆጣጠር 
በመንግሥት ተዯጋግሞ እንዯተነገረው፤የዘርፉ ምሁራንም እንዯሚስማሙበትና 
ህብረተሰቡም እንዯሚያምነው በተጠና፤በተመረጠና በጊዚያዊነት በሚቆይ ሁኔታ 
መንግሥታዊ ጣሌቃ ገብነት አስፈሊጊና የማይታሇፍ እንዯሆነና በዚህ ዯረጃ ሊይ 
የመንግሥት ገበያን የማረጋጋት ጣሌቃ ገብነት ከአስፈሊጊነትም በሊይ አስገዲጅ 
እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ 
 
 
እዚህ ሊይ በቅዴሚያ ችግሩ ሰሇመኖሩ ከተማመን፣ መንገስት በየትኛውም ዯረጃና 
ሁኔታ የዜጎችን ሁሇንተናዊ ዯህንነት፣ መብትና ጥቅም በሕግ አግባብ የማስከበርና 
የማረጋገጥ ኃሊፊነት ያሇበት ስሇመሆኑ የሚያከራክር ጉዲይ ሉሆን አይችሌም። ከዚህ 
መሠረታዊ መርህ ስንነሳም፤ መንግሥት በቅርቡ የወሰዯው የዋጋ ማረጋጊያ እርምጃ 
አሰፈሊጊና ተቀባይናት ያሇው ሰሇመሆኑ አከራካሪ አይሆንም። እርምጃው ከሸማቹም 
አሌፎ ሕግና ሥርዓትን አክብረውና በትከከሇኛ የነፃ ገበያ ውዴዴር መንፈስ 
ሇሚንቀሳቀሱ የንግደ ማህበረሰብ አባሊትም ጠቀሜታው የጎሊ ነው። በተዛባ የገበያ 
ትስስር ተጠቃሚዎቹ እጅግ ጥቂት ነጋዳዎችና የሥራ ኃሊፊነታቸው በፈጠረሊቸው 
ግንኙነት አጋጣሚውን ተጠቅመው የሚሞዲመደ  ኃሊፊነት የጎዯሊቸው 
አንዲንዴ የመንግስት ቢሮክራሲ አባሊትና ዯሊልች ብቻ ናቸው። ይህ ዓይነቱ ህገወጥ 
አካሄዴ እንዱቀጥሌ ሉፈቀዯሇት ሰሇማይችሌ አንዴ ዯረጃ ሊይ መስበር ይኖርበታሌ። 
ነጋዳው ፍትሃዊ ተጠቃሚነቱን አዯጋ ሊይ ጥልና ከስሮ ይሽጥ አይባሌም። ነገር ግን 
የትርፍ መጠኑና ተጠቃሚነቱ ገዯብና ሚዛናዊነት ሉኖረው ይገባሌ። አሰራሩም 
ሕጋዊነት ኖሮት በስርዓት ሉመራ የግዴ ይሊሌ። ምክንያቱም የሻጩና የሸማቹ 
ተጠቃሚነት ሚዛናዊ ሉሆን ይገባዋሌና ነው። አንግዱህ ዋጋን ከማረጋጋት አንፃር 
መንግስት በቅርቡ የወሰዯው እርምጃ ገበያውን ስርዓት የማስያዝ ዓሊማን ተፈጻሚ 
ሇማዴረግ እንዯሆነ ይታወቃሌ። ሇዚህም ነው የመሊውን ህብረተሰብ ይሁንታና 
ዴጋፍ አግኝቶ አዴናቆት የተቸረው። 
 
ገበያውን በማረጋጋት የህብረተሰቡን ኑሮ ከማሻሻሌ አኳያ ትሌቅ አስተዋጽኦ 
እንዯሚኖረው የታመነበት ላሊው አዎንታዊ የመንግስት እርምጃ ዯግሞ ከጥር ወር 
2003 ጀምሮ ተግባራዊ የተዯረገው የዯሞዝ ጭማሪ ነው። ይኸው እርምጃ በሦስተኛ 
ዯረጃነት ሉታይ የሚችሌ ነው። ሇመንግሥት ሠራተኞች የተዯረገውም የዯሞዝ 
ጭማሪ ገበያውን ሇማረጋጋት ቀዯም ሲሌ በመንግስት ዯረጃ በዯረጃ የተወሰደ ሌዩ 
ሌዩ እርምጃዎችን ተከትል በመሆኑ ጭማሪውን ትርጉም ያሇው ያዯርገዋሌ ተብል 
ይታመናሌ። በአንጻራዊነት ገበያውን ሇማረጋጋት የተወሰደ ቀዯም ያለ 
እርምጃዎችና የተከናወኑ የቅዯመ ዘግጅት ሥራዎች ያሊቸው ፋይዲ ከፍተኛ ነው፡፡ 
በራሳቸው ከሚያስገኙት ጠቀሜታ ባሻገር መንግስት የሠራተኛውን የመግዛት አቅም 
ሇማሳዯግ በአንጻራዊነትም ኑሮውን ሇማሻሻሌ እንዱያስችሇው ሊዯረገው የዯሞዝ 
ጭማሪ ቀዯም ሲሌ የተወሰደ እርምጃዎች ጥሩ መዯሊዴሌ እንዯፈጠሩ መገንዘብ 
ይቻሊሌ። 
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የተዯረገው የዯሞዝ ጭማሪ በይበሌጥም በዝቅተኛና በመካከሇኛ የኑሮ ዯረጃ ሊይ 
የሚገኙ የህብረተሰብ አባሊት የተፈጠረውን የኑሮ ውዴነት ሇመቋቋም 
የሚያስችሊቸውን አቅም እንዯሚያጎሇብትሊቸው እሙን ነው። በርካታ ሃገራት ዓሇም 
አቀፉ የገንዘብ ቀውስ ካስከተሇው ጉዲት ሙለ ሇሙለ ባሊገገሙበት፣ በተሇያዩ 
አገራዊ ሁኔታዎችና ክስተቶች ሳቢያ ሃገራት ኢኮኖሚያዊ፤ ፖሇቲካዊና ማህበራዊ 
ቀውስ ውስጥ ባለበት ሁኔታ በሃገራችን መንግስት የዯሞዝ ጭማሪ ማዴረጉ ታሊቅ 
ግምት የሚሰጠው ነው።  
 
መንግስትን ከፍተኛ የሆነ ተጨማሪ የገንዘብ ወጪ የጠየቀውን የዯሞዝ ጭማሪ 
በጀት በራሱ አቅምና ገቢ የሚሸፍን መሆኑ ዯግሞ በእርግጥም ሌዩ አዴናቆት 
የሚቸረው ነው። ይህ ዯግሞ ሃገሪቱ ሊሇፉት ሳባት ዓመታት ያህሌ ተከታታይ 
ኢኮኖሚያዊ እዴገት እየስመዘገበች የመምጣቷ አንደ ማሳያ ሆኖ ሉወሰዴ የሚችሌ 
ነው። በእርግጥስ እዴገቱ እውን ባይሆን ኖሮ እስከ 40 በመቶ የሚዯርስ የዯሞዝ 
ጭማሪ ማዴረግ ይቻሌ ነበርን? አዴገዋሌ የሚባለትንና ላልች ሃገራትን ጨምሮ 
የዯሞዝ ማስተካከያ ወይም ጭማሪ ተመኑን ስናይ በአብዛኛው ከአምስት እስከ አስር 
ፐርሰንት የሚዯርስ ሲሆን፣ ከዚህ መጠን በሊይ ዘሇሌ ያሇ ጭማሪ የተዯረገባቸው 
ሀገራትና ሌዩ አጋጣሚዎች ግን እጅግ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ይህን ከተሇያዩ 
መረጃዎች ማመሳከር ይቻሊሌ። 
 
ይህ በመንግስት የተዯረገው የዯሞዝ ጭማሪ ትርጉም ያሇው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ 
ሇህብረተሰቡ እንዱያስገኝ ሇማዴረግ በቅዴሚያ መከናወን የነበረባቸውን ሁኔታዎች 
በማጥናትና የማስተካከያ እርምጃዎችን በመውሰዴ ተፈፃሚ የተዯረገ ነው። በዚህም 
መሰረት ከሊይ ሇማመሌከት እንዯተሞከረው በቅዴሚያ ሇዋጋ ግሽበት መባባስ 
መንስኤ ሉሆኑ የሚችለ ሁኔታዎችን ሇመቆጣጠር፤ ቢያንስ ቢያንስ ዯግሞ 
ሇማጥበብ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ የምርት አቅርቦት እንዲይስተጓጎሌ፣ ምርትና 
ምርታማነት እንዱጨምር፣የኢንቨስትመንትና የወጪ ንግዴ አንቅስቃሴ 
እንዱያዴግና የዚህ ሁለ ዴምር ውጤት የሆነው አጠቃሊይ ኢኮኖሚያዊ እዴገቱን 
ቀጣይነት የማረጋገጥ ተግባራት ተከናውነዋሌ። በቀጣይም ሕገወጥ የገበያ ትስስርንና 
የተጋነነ የዋጋ ንረትን ሇማርገብ መንግስት እርምጃ ወስዷሌ።እነዚህን አዎንታዊ 
አፈፃፀሞች ተከትል የተዯረገው የዯሞዝ ጭማሪ በእርግጥም ሇህብረተሰቡ ኑሮ 
መሻሻሌና በዚህም በሸማቹና በነጋዳው መካከሌ ሇሚኖረው የማያቋርጥ 
መስተጋብርና የገበያ ትስስር እንዱሁም ጤናማ የግብይት ሥርዓት መስፈን ያሇው 
ፋይዲ ከፍተኛ ነው። በተዯረገው የዯሞዝ ጭማሪ የህብረተሰቡን የመሸመት አቅም 
ስሇሚያሳዴገውም የገበያ መቀዛቀዝን በማርገብ መነቃቃትን ይፈጥራሌ።ይህ ዯግሞ 
በተመሳሳይ መሌኩ ሇነጋዳውም ሆነ ሇአምራቾችና አገሌግልት ሰጪዎች ያሇውን 
ጠቀሜታ የጎሊ ያዯርገዋሌ። 
 
የዯሞዝ ጭማሪው የተዯረገው በመንግስት፣ በሌማታዊ ባሇሀብቱና በህብረተሰቡ ሙለ 
ተሳትፎ እየተከናወነ ያሇው ሁሇንተናዊ የሌማት እና በተሇይም ሰፊ የመሰረተ 
ሌማት ማስፋፋት እንቅስቃሴ ሳይስተጓጎሌ በመሆኑ ህብረተሰቡ የስኬቱ ተጠቃሚ 
ሉሆን የሚችሌበትን ዕዴሌ በተጨማሪ የሚፈጥር ነው። ይህ ዯግሞ ከዘሊቂው 
የሌማት ራዕያችን ጋር ተያይዞ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት፣ ዕዴገትና የኑሮ 
መሻሻሌ የሚያፋጥን በመሆኑ ፋይዲው ትሌቅ ነው።  
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ከተዯረገው የዯሞዝ ጭማሪ ጎን ሇጎንም የማህበራዊ አገሌግልቶች ሇምሳላ 
የትምህርት ፣ የጤና ፣ የመንገዴ ፣ የመብራት፣ የውሃ፣ የቴላ፣ ወዘተ ተዯራሽነትን 
ከማስፋት አንፃር እነዚህ ሌማታዊ  ፕሮግራሞች እየተስፋፉ የሚሄደ በመሆናቸው 
የህብረተሰቡን ይበሌጥ ተጠቃሚነት የሚያመሇክቱ አይነተኛ ማሳያዎች ናቸው። 
የእነዚህ የመሰረተ ሌማት አውታሮችና ማህበራዊ አገሌግልቶች ተዯራሽነት 
በተቀሊጠፈ መጠን ሇህብረተሰቡ የሚያስገኙት ተጨባጭና ዘሇቄታዊ ኢኮኖሚያዊ 
ተጠቃሚነት የብር ወይም የዯሞዝ ጭማሪ ከሚያስገኘው ጥቅምም በሊይ ከፍተኛ 
ፋይዲ ያሇው መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው። የነዚህ መሰረታዊ የሌማት አውታሮች 
መስፋፋትም ጠቀሜታው ሇሁለም ዜጎች በመሆኑ የሃገራዊ እዴገቱ ሙለ ተቋዲሾች 
ያዯርጋቸዋሌ፡፡ 
 
ይህን በቀሊሌ ምሳላ ሇማሳየትም የመንገዴ ዝርጋታ መስፋፋት ሰዎችንና ሸቀጦችን 
በፍጥነትና በቀሊሌ ወጪ ማጓጓዝ ስሇሚያስችሌ በሸቀጦችና በአገሌግልቶች ሊይ 
የሚከፈሇውን የገንዘብ ወጪ ይቀንሳሌ፡፡ ይህም ሇህብረተሰቡ የሚያስገኘውን 
ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሊቀ ያዯርገዋሌ። በላልችም ዘርፎች ያሇው ጠቀሜታም 
ተመሳሳይ ነው። ሃገራዊ ኢኮኖሚው ባዯገ ቁጥርም የህብረተሰቡ ገቢና ተጠቃሚነት 
አብሮና ተያይዞ የማዯጉን አይቀሬነት ተገንዝበን ሁሊችንም በመንግስት የተነዯፉ 
የሌማት ፕሮግራሞችንና ትሌሞችን በሙለ ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ተፈፃሚ 
ሇማዴረግ ሁሊችንም የዴርሻችንን ሌንወጣ ይገባሌ። 
 
ከዚህም ጋር ህብረተሰቡ ቁጠባንና በእቅዴ መመራትን ባህሌ በማዴረግና ከተጋነነና 
አቅምን ካሊገናዘበ ወጪ በመታቀብ፤ ገቢውን አመጣጥኖ የመጠቀምን ጠቃሚ 
ሌምዴ እያጎሇበተ መሄዴ ይኖርበታሌ፡፡ ሇመሰረታዊ የፍጆታ ምርቶችና ላልች 
አስፈሊጊና ወሰኝ ወጪዎች ቅዴሚያ በመስጠት፤ እንዱሁም ኑሮውን ሇማሻሻሌና 
ራሱን ሇመሇወጥ ተጨማሪ የገቢ ማግኛ ስሌቶችን በመቀየስ ተግባራዊ ማዴረግ 
ላሊው እዚህ ሊይ ሉጠቀስ የሚችሌ ጠቃሚ ተሞክሮ ነው፡፡ 
 
መንግሥት መሰረተ ሌማትን ሇማስፋፋትና ተዯራሽነቱን ሇማቀሊጠፍ እያዯረገ 
ካሇው ሰፊ ጥረት ጋር ተያይዞ፤ ህብረተሰቡም ኑሮውን ሇማሻሻሌ ከሊይ 
የተመሇከቱትን ሁኔታዎች ተፈጻሚ ሇማዴረግ ከጣረና ከዚህም ጋር የመንግሥት 
ጥረቶችን በዚህ ረገዴም የአምስት አመቱን የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ 
በሙለ አቅሙ ዯግፎ ሇተግባራዊነቱ ከተንቀሳቀሰ በቀጣይ የተሻሇ ህይዎት 
ሇመምራት የሚያስችሇን መዯሊዴሌ በአስተማማኝ እንዯሚፈጠር አጠራጣሪ 
አይሆንም፡፡  
 
የዯሞዝ ጭማሪውም የዋጋ ውዴነቱ የሚፈጥረውን ጫና የሚያረግብና ሠራተኛውንም 
ሇበሇጠ የሥራ ተነሳሽነት የሚያነቃቃ ስሇሆነ ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡ ሃገራዊ 
ሌማታችን በተፋጠነና ስኬቶቻችንም ይበሌጥ በጎሇበቱ መጠን ከውጤቱ የሚኖረን 
ዘርፈ ብዙ ተጠቃሚነትም በየዯረጃው እያዯገና ኑሮአችን እየተሻሻሇ እንዯሚሄዴ 
አያጠራጥርም፡፡ በጀቱ በመንግሥት አቅም ብቻ  የሚሸፈን የዯሞዝ ጭማሪ 
መዯረጉም እየተመዘገበ ሊሇው ሃገራዊ እዴገት አንደ ነጸብራቅ ነው፡፡ ይህም ፍትሃዊ 
የሃብትና የእዴገት ተጠቃሚነትን ሇሁለም ዜጎች ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ አንደ 
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ዓይነተኛ ማሳያ ነው፡፡ ስሇሆነም ሁሊችንም እጅ ሇእጅ ተያይዘን ሇበሇጠ ሌማትና 
ሇሃገራዊ ራዕያችን ስኬት በጋራ መረባረብ ይኖርብናሌ፡፡ እናንተስ ምን ትሊሊችሁ? 
ቸር ሰንብቱ፤ እኔ አበቃሁ፡፡   


